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              Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 115/04/2021/KE 

Služby verejného obstarávania – poradenstvo a realizácia postupov zadávania 

 

uzatvorenej v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“) a § 2 ods. 5 písm. g) v spojení 

s § 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZVO“) 

(ďalej ako „rámcová dohoda“ alebo „dohoda“) 

 

 

 

Objednávateľ: 

názov:      Správa ciest Košického samosprávneho kraja 

sídlo: podľa zriaďovacej listiny:   Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 

korešpondenčná adresa:    Ostrovského 1, 040 01 Košice 

osoba konajúca v mene organizácie :  doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA, generálny riaditeľ  

IČO:       35555777   

DIČ:       2021772544 

IČ DPH:     SK 2021772544 

bankové spojenie:    Štátna pokladnica 

IBAN:                                                       SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA 

právna forma:   príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym   

                                                                  krajom 

spojenie:                             tel.: 055/78 60 011 

                              e-mail: sekretariat@scksk.sk 

 web stránka pre zverejnenie zmluvy:     www.scksk.sk  

 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

a  

 

Poskytovateľ:     Tatra Tender s. r. o. 

sídlo:      Krčméryho 16, 811 04 Bratislava 

osoba konajúca v mene spoločnosti:  Mgr. Vladimír Oros, konateľ 

IČO:      44 119 313 

DIČ:      2022594761 

IČ DPH:     SK2022594761 

bankové spojenie:    Tatra banka a. s. 

IBAN:      SK11 1100 0000 0026 2118 4067 

Swift/BIC:     TATRSKBX 

právna forma:     Spoločnosť s ručením obmedzeným 

kontakt:     tel: +421 911566378, mail: info@tatratender.sk 

 

(ďalej ako „poskytovateľ“) 

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“) 

 

 

  Článok I 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 14.04.2021 Rámcovú dohodu č. 115/04/2021/KE k zákazke 

s názvom: Služby verejného obstarávania – poradenstvo a realizácia postupov zadávania 

(ďalej  len ako „rámcová dohoda“), predmetom ktorej je poskytovanie služieb – poradenských 

a odborných služieb verejného obstarávania v zmysle príslušných ustanovení ZVO. 

http://www.scksk.sk/
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2. Z dôvodu potreby objednávateľa zvýšiť rozsah poskytovanej služby a s tým súvisiacej zmeny 

maximálnej celkovej odplaty za poskytnutie služieb, sa zmluvné strany v súlade s ustanovním 

§ 18 ods. 3 písm. b) ZVO a článku VII bod 7.2 rámcovej dohody dohodli na nasledovnom 

Dodatku č. 1  k rámcovej dohode (ďalej aj ako „dodatok“). 
 

  Článok II 

   Predmet dodatku 

 

Článok III Cena a platobné podmienky bod 3.2 rámcovej dohody sa posledná veta  mení 

nasledovne:  

 

Celková odplata za poskytnutie služieb v rozsahu podľa čl. I a čl. II zmluvy, je maximálne vo 

výške 83 148,00 EUR s DPH. 

 

Článok VII Spoločné a záverečné ustanovenia bod 7.5 sa príloha č. 1 nahrádza novým 

znením, ktorý prílohu tohto dodatku, ako jeho príloha č. 1.  
 

Ostatné ustanovenia rámcovej dohody zostávajú nezmenené 

 

Článok III 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť rámcovej dohody. 

2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle ust. § 47a zákona č. 40/1964 

Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. 

3. Právne vzťahy zmluvných strán týmto dodatkom alebo rámcovou dohodou výslovne 

neupravené sa riadia prísl. ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných 

právnych predpisov. 

4. Prílohou tohto dodatku je Cenová ponuka poskytovateľa zohľadňujúca zvýšený rozsah 

poskytovanej služby (ako príloha č. 1). 

5. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana 

obdrží po dve (2) vyhotovenia. 

6. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, s jeho 

obsahom po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.  

 

 

 

 

V Košiciach, dňa: 13.12.2021       V Bratislave, dňa: 03.12.2021 

 

 

Za objednávateľa:                                                                    Za dodávateľa: 

 

 

 

 

 

_____________________________________                        __________________________ 

Správa ciest Košického samosprávneho kraja                                Tatra Tender s. r. o. 

Doc. Ing. Anton Trišč, PhD., MBA, generálny riaditeľ                 Mgr. Vladimír Oros, konateľ 

 

  



Príloha č. 1 

Cenová ponuka 
 

Názov zákazky:   Služby verejného obstarávania – poradenstvo a realizácia postupov zadávania 
zákaziek 

 
Identifikácia uchádzača: 
Obchodné meno: Tatra Tender s.r.o. 
Sídlo:  Krčméryho 16, 811 04 Bratislava 
IČO: 44 119 313 
DIČ: 2022594761 
IČ DPH: SK2022594761 
Kontaktná osoba: Mgr. Vladimír Oros 
Telefón: 0911 566 378 
e-mail: sp@tatratender.sk 

 
 

Sme platcami DPH 

 
V Bratislave, dňa 03.12.2021 

          

Mgr. Vladimír Oros 
         konateľ Tatra Tender s.r.o. 

Predpokladaný 
rozsah 

poskytnutej 
služby v 

hodinách 

Cena za 
jednu 

hodinu 
poskytovani

a služby 
v EUR bez 

DPH 

Výška 
DPH 

v EUR 

Cena za jednu 
hodinu 

poskytovania 
služby v EUR s 

DPH 

Cena spolu za 
predpokladaný 
rozsah hodín 

v EUR bez DPH 

Výška 
DPH 

v EUR 

Cena spolu za 
predpokladaný 
rozsah hodín 
v EUR s DPH 

1 066 65,- 13,- 78,- 69 290,- 13 858,- 83 148,- 


